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Lieg tegen me J.T. Ellison 2018-08-07 Voor de buitenwereld lijkt het leven van Sutton en Ethan Montclair perfect. Twee mooie, slimme en succesvolle schrijvers, die al jaren dolverliefd op
elkaar zijn. Maar achter de perfecte façade ligt een akelige waarheid. Op een dag verdwijnt Sutton. Het enige wat ze achterlaat is een briefje waarop staat dat Ethan haar niet moet gaan
zoeken. Ethan is wanhopig. Hij vermoedt dat Sutton zelfmoord heeft gepleegd, maar de politie gelooft dat híj verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw. Tijdens het politieonderzoek
komen in een razend tempo de leugens van het echtpaar aan het licht. Wanneer er een lichaam wordt gevonden - onherkenbaar verminkt, maar met Suttons trouwring om - lijkt het net
zich rond Ethan te sluiten. En dan doet de politie nóg een schokkende ontdekking...
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de
gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op
humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot
mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de
wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke
natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit
van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en
zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de
methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel
opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke
kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van
het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten
die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels
voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
Populair drukwerk in de Gouden Eeuw Jeroen Salman 2011-09-01 Dat populair drukwerk een rijke bron is voor mentaliteitshistorisch onderzoek wordt zelden betwist. Wel is de opvatting
dat de inhoud van goedkope boekjes en pamfletten simpelweg het wereldbeeld van het gewone volk weerspiegelt, inmiddels naar het rijk der fabelen verwezen. Populair drukwerk kan pas
optimaal als bron worden benut, als we haar sociaal-economische en culturele betekenis in de samenleving waarin het circuleerde hebben vastgesteld. In Populair drukwerk in de Gouden
Eeuw. De almanak als handelswaar en lectuur, wordt op basis van dit wetenschappelijke inzicht de Nederlandse almanak in de periode 1570-1705 voor het eerst uitputtend beschreven. In
Deel I gaat het om de almanak als lectuur en vindt een analyse van de inhoud en de functies plaats. Er wordt uitvoerig ingegaan op de thema's astrologie, astrologische geneeskunde,
religie, geschiedschrijving, vermaaksliteratuur en praktische informatie. In Deel II, waarin de almanak als handelswaar wordt beschreven, staan de makers, verspreiders en kopers van dit
drukwerk centraal. In beide delen vormen de vier belangrijke productiecentra Deventer, Amsterdam, Utrecht en Leeuwarden de spil van het betoog. Dit boek maakt de lezer bewust van
het feit dat de Nederlandse drukpers in de Gouden Eeuw niet alleen monumentale drukwerken heeft voortgebracht, maar ook massadrukwerk als almanakken produceerde en daarmee
de leef- en denkwereld van grote groepen mensen mede vormgaf.
Witte lichamen Jane Robins 2017-11-29 Haar liefhebbende vriend Felix is bankier, zijzelf een aanstormende filmster: het lijkt alsof Tilda in een perfecte relatie is beland. Maar haar
tweelingzus Callie heeft haar bedenkingen. Callie ziet hoe Tilda wegkwijnt onder de overheersende liefde van Felix - ze stopt met werken en zelfs bijna met eten. Hij is een controlfreak en
wikkelt het servies in vershoudfolie om alles schoon te houden. Verder vindt Callie onverklaarbare injectienaalden verstopt in de afvalbak en verschijnen er blauwe plekken op Tilda's bleke
huid. Callie kent Felix' woedeaanvallen en maakt zich zorgen. Ze sluit zich aan bij een internetgroep voor slachtoffers van mishandeling. Maar als een van haar online contacten wordt

gedood door een gewelddadige man, begint ze te twijfelen. Waar is ze mee bezig? En dan, plotseling, sterft Felix een tragische dood. Of is hij vermoord? Met deze pageturner houdt Jane
Robins je aan de pagina gekluisterd, totdat liefde, obsessie en geweld hun kookpunt bereiken. Jane Robins begon haar carrière als journalist bij The Economist, The Independent en de
BBC. Als expert in historisch forensisch onderzoek publiceerde ze eerder drie non-fictieboeken over misdaad. Nu laat ze haar krachten los op fictie, en met succes. Witte lichamen werd al
in tien landen vertaald en lovend onthaald. 'Een verrukkelijk naargeestige psychologische thriller.' PUBLISHERS WEEKLY 'Immens aangrijpend.' SOPHIE HANNAH, SCHRIJFSTER VAN
DE NIEUWSTE HERCULE POIROT-ROMANS
Tijgers in rood weer Liza Klaussmann 2012-10-04 Nick en haar nicht Helena groeien samen op met de zwoele zomerhitte, de zongebleekte dokken en feestjes vol gin en jazz van het
prachtige Tiger House op Martha s Vinyard. Het zijn de nadagen van de Tweede Wereldoorlog en de wereld ligt aan hun voeten. Helena staat op het punt Martha s Vinyard te verruilen
voor het glamoureuze Hollywood en een kersvers huwelijk. Nick reist haar jonge echtgenoot Hughes tegemoet, die terugkeert van het front. Begin zestiger jaren gaan Nick en Helena terug
naar Tiger House, met hun kinderen Daisy en Ed. Samen proberen ze dat gevoel van grenzeloze mogelijkheden terug te halen en de teleurstelling over het verloop van hun levens te
verdoven. Een schokkende ontdekking brengt echter een aantal duistere geheimen aan het licht die de familie voor altijd zullen ontwrichten.
Het zwembad Libby Page 2018-05-29 Rosemary woont al haar hele leven in de Londense wijk Brixton. Maar haar buurt is onherkenbaar veranderd; de bibliotheek waar ze vroeger werkte
werd gesloten, de kruidenier die iedereen kende is nu een trendy bar en haar geliefde man, George, is overleden. Wat haar vooral nog plezier brengt, is zwemmen. Kate is net verhuisd en
voelt zich alleen in de grote stad. Ze is begonnen met haar eerste baan voor een lokale krant. Als het buitenzwembad van Brixton met sluiting wordt bedreigd, weet Kate dat dit een kans is
op een goed verhaal. Rosemary weet dat dit het moment is waarop ze ook haar laatste strohalm kan verliezen. De twee besluiten zich samen in te zetten voor het behoud van deze
belangrijke plek in de wijk. Want het zwembad is meer dan alleen een plaats waar gezwommen wordt. Door hun actie laten Kate en Rosemary zien wat de waarde is van gemeenschap en
van verbondenheid, en tonen zij hoe heel gewone mensen zich sterk kunnen maken voor datgene waar hun hart ligt. ‘Het zwembad is een stralend en hartverwarmend debuut – een ode
aan zachtheid en vriendschap, aan alle waarden die we meer zouden moeten koesteren.’ – Sarah Winman
Koning Lear William Shakespeare 1875
Dicht bij huis Cara Hunter 2018-11-14 Ze weten wie het gedaan heeft. Misschien niet bewust. Misschien nog niet. Maar ze weten het. Afgelopen nacht is de achtjarige Daisy Mason
verdwenen van een familiefeest. Inspecteur Adam Fawley, die op de zaak wordt gezet, houdt alle opties open, maar hij weet dat de dader negen van de tien keer dicht bij huis gezocht
moet worden. Daisy's familie gedraagt zich inderdaad nogal opvallend _ haar moeder doet er alles aan om de schijn op te houden en haar vader blijft koel en afstandelijk tijdens de
verhoren. En Daisy's teruggetrokken broertje laat al helemaal niks los. Fawley probeert het meisje uit alle macht te vinden, maar ze lijkt te zijn verdwenen zonder een spoor achter te laten.
Niemand weet wat er is gebeurd, niemand heeft iets gezien _ beweren ze. Maar iedereen heeft een mening en iedereen, zo lijkt het, draagt een geheim met zich mee. Dat moet betekenen
dat iemand liegt... En dat de tijd begint te dringen voor Daisy. Cara Hunter promoveerde aan de universiteit van Oxford, waar ze Engelse literatuur studeerde. Ze woont en werkt nog
steeds in Oxford, dat ze als achtergrond voor haar eigen thrillers gebruikt. 'Hunter is een meester in het opbouwen van spanning en laat de lezer gissen tot het einde.' Publishers Weekly
'Dit geweldig geschreven psychologische drama houdt je tot de laatste letter in zijn greep.' Bookreporter 'Een verbijsterend, aangrijpend verhaal.' Ian Rankin, New York Timesbestsellerauteur
Gevallen land Patrick Flanery 2013-11-14 Poplar Farm is al generaties lang het eigendom van de familie van Louise. Zij heeft het geërfd van haar voorouders nadat de oorspronkelijke,
blanke eigenaar was gelyncht. Nu is de boerderij in vervallen staat en de bomen eromheen zijn omgehakt; een microweergave van het geweld dat levens in heel Amerika bedreigt. De
architect van de teloorgang van Poplar Farm is Paul Krovik, een projectontwikkelaar die het landgoed van Louise heeft overgenomen nadat zij het niet meer kon bekostigen. Zijn
ambitieuze plannen met het land worden echter gedwarsboomd door een aantal stevige miscalculaties en de economische crisis, en hij wordt tot waanzin gedreven door de mislukking van
zijn droom. Uiteindelijk moet Paul het landgoed noodgedwongen verkopen en de halfafgemaakte woning wordt betrokken door Julie en Nathaniel en hun zoon Copley. Ze proberen te
aarden in hun nieuwe omgeving, maar het geweld ligt op de loer, vooral wanneer de jonge Copley ervan overtuigd raakt dat er nog iemand in hun huis woont.
De vermiste boordschutter Seth Meyerowitz 2015-12-18 ‘De verloren boordschutter vertelt het spannende verhaal van een opmerkelijke Amerikaan, die boven bezet gebied werd
neergehaald tijdens WO II en verbazingwekkend genoeg zes maanden lang de nazi’s een stap voor was [...] Een ijzingwekkend, indrukwekkend verhaal dat je niet wilt missen.’ – Alex
Kershaw, New York Times-bestsellerauteur van De bevrijder De in de Bronx geboren Arthur Meyerowitz was in 1943 op zijn tweede missie toen het gevechtsvliegtuig waar hij in zat boven
Frankrijk werd neergeschoten. Hij was een van de twee mannen in de B-24 Liberator die de crash overleefde en niet gelijk gevangen werd genomen. Na uit het vliegtuigwrak gevlucht te
zijn, klopte Meyerowitz aan bij een afgelegen boerderij waar hij door de bewoners snel binnen werd gelaten. Gelukkig voor hem had zijn gastheer niet alleen een afkeer van nazi’s, maar
had hij ook nauwe banden met de Franse verzetsgroep Morhange en diens oprichter, Marcel Taillandier. Meyerowitz ontwikkelde een hechte vriendschap met hem, en de verzetsleider
zorgde ervoor dat Meyerowitz via verschillende safehouses naar Zuid-Frankrijk werd gebracht en zo uit handen van de Gestapo bleef. De vermiste boordschutter is gebaseerd op recent
vrijgegeven materiaal, exclusieve interviews en uitvoerig onderzoek naar het Franse verzet, en vertelt het spannende en enerverende verhaal van Meyerowitz’ benarde periode in
Toulouse – waar hij zich voor moest doen als doofstomme en samenwerkte met de eveneens neergehaalde Britse piloot Richard Frank Wharton Cleaver om uit handen van de nazi’s te
blijven. Daarnaast lezen we over zijn huiveringwekkende weg naar vrijheid, met een hachelijke torek over de Pyreneeën en de tocht op een vissersboot terwijl er Duitse onderzeeërs
rondvoeren en Duitse gevechtsvliegtuigen boven hem vlogen. Het boek bevat foto’s en plattegronden en is een persoonlijk en fascinerend verhaal over onderduiken en verzetshelden. Het
geeft daarnaast niet alleen een levensecht verslag van taaiheid, doorzettingsvermogen en ontsnappen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar is vanwege het onlangs vrijgegeven

materiaal een zeer waardevol oorlogsdocument.
Wakers van Shannara / druk 2 T. Brooks 2005-03-20 De afstammelingen van het elfenhuis van Shannara proberen de opdrachten van de druïde Allanon uit te voeren, maar Rimmer Dall,
de leider van de Schadauwen, zint op wraak.
De ideale redenaar Cicero 2014-11-05 Cicero s reputatie als onovertroffen redenaar ontlokte aan Quintilianus de uitspraak dat Cicero `niet de naam van een man was, maar die van de
welsprekendheid zelf . Dat gold niet alleen voor Cicero s redevoeringen maar ook voor zijn geschriften. Zijn boeken over retorica behoren nog altijd tot de beste en de meest invloedrijke
op dit gebied. In De ideale redenaar laat Cicero enkele ontwikkelde Romeinen uit zijn tijd een levendige discussie houden over de eisen die men aan een goed redenaar mag stellen en
over de opleiding die hij moet volgen om de idealen van de welsprekendheid zo dicht mogelijk te benaderen. Hij legt er de nadruk op dat beheersing van de retorische technieken niet
voldoende is om goed te spreken, maar dat men ook over algemene ontwikkeling en een grondige kennis van zaken moet beschikken. In speelse vorm komen alle aspecten van het
redenaarsvak aan bod, vanaf de opbouw en de invulling van het betoog tot en met de voordracht en het beïnvloeden van de toehoorders. Meer dan twintig eeuwen na publicatie is De
ideale redenaar nog steeds een standaardwerk voor iedereen die in het openbaar moet spreken.
Was de huurder Jack the Ripper? / druk 1 Marie Adelaide Belloc Lowndes 2006-11 De gedragingen van hun huurder doet bij een Engelse familie het vermoeden rijzen dat hij wel eens de
beruchte moordenaar zou kunnen zijn.
Ik ben Pelgrim Terry Hayes 2014-02-04 Pelgrim is de codenaam van een man die niet bestaat. De geadopteerde zoon die uitgroeide tot een van de beste spionnen. De regisseur van een
uiterst geheime eenheid binnen de Amerikaanse spionagedienst. Een man die, voordat hij van de aardbodem verdween, het ultieme boek schreef over forensisch onderzoek. Het is
datzelfde boek dat hem een jaar later in een obscuur hotel in Manhattan doet belanden, waar het lichaam van een onherkenbaar verminkt jonge vrouw is gevonden. Maar wat begint als
een moordonderzoek zonder aanwijzingen, verandert in een zoektocht naar een onbekende vijand die een weerzinwekkend plan tot uitvoer wil brengen.
De ziener Belinda Bauer 2019-05-07 Gisteren waren ze nog een doodgewone familie: Anna en James Buck, en hun kleine jongen Daniel. Maar in een moment van onoplettendheid
veranderde alles. Een voordeur die niet goed dicht was... en Daniel was weg. Nu zijn Anna en James twee vreemden die elkaar niet meer recht in de ogen kunnen kijken. Wantrouwen en
stille verwijten vullen de leemte die hun zoon heeft achtergelaten. Maar Anna zet alles op alles om Daniel terug te vinden – een vierjarige verdwijnt niet zomaar in het niets. Haar
wanhopige zoektocht leidt haar naar de rand van de afgrond. En eroverheen...
De verdwenen orde Steve Berry 2019-04-23 Steve Berry – De verdwenen orde (The Lost Order), voor de fans van Dan Brown en Ken Follett. Ridders van de Gouden Cirkel was het
grootste geheim genootschap in de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden miljarden aan gestolen goud en zilver, wat door het hele land verborgen werd. Nu, ruim honderdvijftig jaar
later zijn twee nazaten van de Ridders op zoek naar de schatten. Cotton Malone raakt betrokken op een manier die hij niet had kunnen voorzien. Via de achterkamers van het Smithsonian
instituut, de bossen in Arkansas tot de bergen in Nieuw Mexico; de jacht op een lang verloren schat is niet zonder gevaar, vooral nu politiek Washington zich erin mengt... De boeken van
Steve Berry wordt alom geprezen vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige research. ‘Steve Berry leert je bij elk boek weer veel over de geschiedenis en hij combineert
dat met een ongekende vaart en spanning.’ David Baldacci
Een waanzinnig begin Hans Fallada 2014-08-29 De laatste grote autobiografische roman van Fallada is een buitengewoon eerlijk boek. De auteur schreeuwt zijn verontwaardiging over
zijn landgenoten van de daken. Na de oorlog heeft ineens niemand meegedaan een verenigd volk van verzetsstrijders! Fallada spaart niemand, ook zijn alter ego dr. Doll komt er niet
zonder kleerscheuren vanaf. De morfinist, de alcoholist, de onbetrouwbare, de bedrieger Fallada weet waarover hij het heeft en triomfeert opnieuw als een van de grootste vertellers van
zijn tijd. `Een onverbiddelijke afrekening met de Duitsers en met zichzelf, oordeelde de pers over deze moedige en choquerende roman, geïnspireerd op Falladas eigen leven. Opnieuw
toont hij zich als rebel avant la lettre, zoals zijn lezers van hem gewend zijn. Een waanzinnig begin vertelt over de opzienbarende belevenissen van Falladas alter ego dr. Doll tijdens en na
het einde van de Tweede Wereldoorlog. Over hoe hij onder Russische bezetting van koeherder burgemeester wordt en over zijn eerste maanden in Berlijn met zijn jonge, drugsverslaafde
tweede vrouw. Terwijl de Trümmerfrauen puinruimen in de stad, angstige nazis proberen te ontsnappen en iedereen op jacht is naar voedsel en onderdak, tobben de Dolls vooral over hoe
ze hun volgende roes kunnen bekostigen. Fallada beschrijft schrijnend hoe hoop en toekomstplannen in rap tempo kunnen omslaan in wanhoop, verraad en moedeloosheid. Wanneer de
omvang van de Duitse misdaden zich af begint te tekenen, voelt Doll zich medeplichtig aan de schuld van zijn land, maar hij vlucht in het paradijs van de morfine en in zijn werk. Net als
Fallada probeert hij zich door schrijven te redden, en hij schrijft tot de totale uitputting. Een waanzinnig begin kan gelezen worden als het vervolg op zowel het beroemde Alleen in Berlijn
als op In mijn vreemde land en als `een zo waarheidsgetrouw mogelijk verslag van wat mensen in Duitsland toen voelden, hoe ze leden en wat ze deden.
1177 v. Chr. Eric Cline 2014-11-13 In '1177 v.Chr' beschrijft Eric H. Cline een keerpunt in onze geschiedenis. Na jaren van bloei kwam er een abrupt einde aan de beschavingen uit het
bronzen tijdperk. In het jaar 1177 voor Christus wist het machtige leger van Egypte de verwoestende invasies van het zeevolk te stoppen, maar dat bleek een pyrrusoverwinning. In slechts
enkele decennia vielen de illustere rijken van de Trojanen, Hettieten, Minoërs, Egyptenaren en Babyloniërs als dominostenen om, samen met hun monumentale architectuur en vernuftige
technologie. Hoe kon dat gebeuren? Eric H. Cline vertelt het meeslepende verhaal van de ondergang van de beschaving en werpt daarmee nieuw licht op een periode die bepalend is
geweest voor de loop van onze geschiedenis en angstaanjagend veel lijkt op de hedendaagse situatie in de landen rond de Middellandse Zee. 'Cline heeft een van de boeiendste boeken
uit de afgelopen jaren geschreven.' ***** Jona Lendering, NRC Handelsblad
De saboteur Andrew Gross 2018-08-14 ‘De saboteur’ van Andrew Gross is een thriller waarin de Tweede Wereldoorlog een grote rol speelt, net als in zijn bestseller ‘Alleen hij’ (‘The One
Man’). Wanneer het Noorse verzet er in 1943 achter komt dat de nazi’s in het geheim bezig zijn met het bouwen van een atoomwapen, is Kurt Nordstrum degene die gedropt wordt in het
vrijwel ondoordringbare berggebied om die plannen te verstoren. Eén man die het moet opnemen tegen een elitecorps van SS’ers. Met niet alleen zijn eigen leven op het spel, maar ook

de loop van een vernietigende oorlog. Andrew Gross schreef een groot aantal thrillers (waaronder enkele samen met James Patterson) die wereldwijd vertaald zijn. Zijn thriller ‘Alleen hij’
werd overladen met lof van zowel pers als lezers. ‘Grote klasse en van een overweldigende spanning doordrenkt.’- Lee Child ‘Gross weet historie tot leven te wekken in deze pageturner.
Het enige nadeel aan deze thriller is dat je weet dat het je je nachtrust gaat kosten.’- Nelson DeMille ‘Aanbevolen aan zowel thrillerfans als liefhebbers van geschiedenis.’- Library Journal
Onvergetelijk avontuur Gena Showalter 2018-09-04 The Original Heartbreakers Dames, u bent gewaarschuwd... Want de nieuwe hartenbrekers in Strawberry Valley zijn niet te houden!
Deel 4 Omdat ze als tiener werd gepest, denkt Dorothea liever niet te veel aan het verleden. Behalve aan Daniel Porter, de allerknapste jongen van haar school, op wie ze eigenlijk altijd
verliefd is gebleven. Nu de sexy bad boy haar hotelletje gebruikt voor zijn vele avontuurtjes, zou ze hem er eigenlijk uit moeten schoppen... maar elke broeierige blik die hij haar toewerpt,
doet haar ernaar verlangen zélf op zijn kamerdeur te kloppen!
De Claverings Anthony Trollope 1867
Het onzichtbare leven van Ivan Isaenko Scott Stambach 2017-01-17 Ivan, zeventien, woont in een ziekenhuis in Wit-Rusland, waar Tsjernobyl-slachtoffers worden behandeld. Hij is
misvormd maar heeft een scherp verstand, een meedogenloos gevoel voor humor en een geweldige leeshonger. Elke dag lijkt op de vorige voor Ivan. Tot leukemiepatiënte Polina in het
ziekenhuis komt. Eerst heeft hij een hekel aan haar. Ze daagt hem uit. Natuurlijk worden Ivan en Polina verliefd op elkaar. Hun romance is even mooi en tragisch als het onvermijdelijke
einde.
Staat van terreur Hillary Rodham Clinton 2021-10-13 Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een
insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier
jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring,
en de minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse regering die er
internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Het ware verhaal van de Kelly-bende Peter Carey 2001 Een man beschrijft in een brief aan zijn dochter hoe hij uitgroeide tot de legendarische negentiende eeuwse Australische volksheld
nadat zijn moeder hem verhuurde aan een struikrover.
Sneeuw als as Sara Raasch 2017-01-10 Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de kwaadaardige koning Angra. De Winterianen werden tot slaaf
gemaakt en hun magie werd hun afgenomen. Alle hoop is nu gevestigd op de acht mensen die wisten te ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een baby toen
Winter werd aangevallen en kent alleen het leven als vluchteling. De Winterianen zijn vastbesloten om hun rijk ooit terug te veroveren en ondernemen daarvoor gevaarlijke
verkenningstochten, waarbij Meira tot haar frustratie nooit mee mag. Dus wanneer ze iets opvangt over een antiek medaillon dat Winter zijn magie kan teruggeven, besluit ze er stiekem
achteraan te gaan om zichzelf te bewijzen. 'Plot en schrijfstijl zijn voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School Library Journal 'Een nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote
liefde... alles in één groot episch fantasyverhaal.' - Booklist
Wat er van ons wordt verwacht Ted Chiang 2019-09-19 VAN DE AUTEUR VAN ‘HET VERHAAL VAN JOUW LEVEN’, DAT DE BASIS VORMDE VOOR DE OSCAR-GENOMINEERDE
FILM ARRIVAL. Deze langverwachte nieuwe verhalenbundel van Ted Chiang staat weer vol prachtige en prikkelende korte verhalen. Zo is er ‘De koopman en de poort van de alchemist’,
waarin een stoffenverkoper in het Bagdad van lang geleden een tijdreispoort vindt. En ‘De levenscyclus van softwareobjecten’, waarin een vrouw ruim twintig jaar voor een AI zorgt, en een
hip digitaal huisdier langzaam in een echt levend wezen verandert. Met Wat er van ons wordt verwacht is Chiang er wederom in geslaagd verhalen te schrijven die sciencefiction tot een
kunst verheffen.
Hitler's privébibliotheek Timothy Ryback 2012-03-13 Hitler was een gepassioneerd lezer. Zijn intellectuele ontwikkeling werd groten deels bepaald door de boeken die hij las. Niet lang
geleden werd in de Library of Congress in Washington het bestaan ontdekt van honderden titels uit Hitlers vergeten privécollectie, compleet met de aantekeningen die hij in zijn boeken
maakte. In Hitlers privébibliotheek onderzoekt Ryback hoe de belangrijkste formuleringen en ideeën uit Hitlers persoonlijke boeken verzameling terechtkwamen in zijn geschriften,
toespraken, gesprekken, denken en activiteiten. Hitler rekende Don Quichot en Robinson Crusoë tot zijn favoriete romans, en bezat de verzamelde werken van Shakespeare in leer
gebonden. Hij spoorde zijn partijgenoten aan Henry Fords antisemitische traktaat The International Jew te lezen, en ontleende zijn ideeën over de arische superioriteit aan een
merkwaardige interpretatie van Ibsens Peer Gynt. De woorden van Nietzsche en Schopenhauer maakten dankzij Hitler een wedergeboorte door als beruchte nazistische uitspraken, en
een biografie van Frederik de Grote voedde het destructieve fanatisme dat hem ertoe aanzette tot iedere prijs door te blijven gaan met de oorlog. Hitlers privébibliotheek biedt een
opmerkelijk inzicht in Hitlers intellectuele wereld en in zijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een nieuw hoofdstuk in de geschiedschrijving over het Derde Rijk.
Een beknopte geschiedenis van zeven moorden Marlon James 2015-05-15 Jamaica, 3 december 1976. Twee dagen voor het Smile Jamaica-concert - bedoeld om te verbroederen, maar
door de twee grootste politieke partijen gebruikt om de komende verkiezingen te beïnvloeden - worden in het huis van Bob Marley 56 kogels afgevuurd. Marley, zijn vrouw en zijn manager
overleven de kogelregen op miraculeuze wijze. De mislukte aanslag op de Zanger en de zoektocht naar de motieven van de daders staan centraal in deze epische roman, die je meesleurt
naar de meest onstabiele en gevaarlijke tijd in de recente geschiedenis van Jamaica. Bendeleden, CIA-agenten, een journalist, een vrijgevochten jonge vrouw en de geest van een
vermoorde politicus nemen je mee naar hun wereld, van het door bendeoorlogen en machtspolitiek geteisterde eiland in de jaren '70 naar de door rudeboys gedomineerde crackpanden
van New York in de jaren '80, om te eindigen op een onherkenbaar veranderd Jamaica in de jaren '90. Rekeningen worden vereffend, identiteiten verwisseld, en de opkomst en ondergang
van een internationaal drugssyndicaat tot in detail geschetst. Een beknopte geschiedenis van zeven moorden is een monumentaal werk over criminaliteit, politiek, geschiedenis, muziek,

en een zoektocht naar de ziel van Jamaica.
Testament van de jeugd Vera Brittain 2016-09-14 In 1914 is Vera Brittain twintig jaar oud. Ze staat op het punt te gaan studeren in Oxford als Engeland zijn troepen mobiliseert. Vier jaar
later is haar leven, en dat van een hele generatie, voor altijd veranderd. Testament van de Jeugd is een van de beroemdste autobiografieën uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Vera
Brittain werkte als verpleegster dicht bij het front in Frankrijk. Tijdens de oorlogsjaren ontfermde ze zich over ontelbaar veel zwaargewonde jonge mannen, maar verloor zelf haar broer en
haar grote liefde. Dit bewogen en bijzondere leven beschrijft ze op passievolle en eerlijke wijze. Testament van de Jeugd was een regelrechte sensatie toen het in 1933 voor het eerst
verscheen, en heeft ook vandaag nog niets aan kracht en betovering ingeboet.
Sint-psycho Johan Theorin 2012-11-05 De psychiatrische kliniek Sint-Patricia, in de volksmond Sint-Psycho genoemd, wordt bewaakt als een gevangenis – met een betonnen muur en
een elektrisch hek. Op zoek naar een baan solliciteert de negenentwintigjarige Jan Hauger bij de naastgelegen kleuterschool, waar kinderen verblijven van wie de ouders zijn opgenomen
in de kliniek. De leiding dient de kinderen via een onderaardse tunnel en een lift naar de kliniek te brengen, zodat ze tijdens speciale bezoekuren hun ouders kunnen zien. Jan staat
bekend als een goede kleuterleider, maar hij draagt ook een geheim met zich mee. Collega Hanna vermoedt dat er meer aan de hand is en ontdekt waarom Jan zo graag in de buurt van
Sint-Psycho wil werken. De deuren van Sint-Psycho blijven niet langer gesloten en Hanna ontdekt langzaam maar zeker de waarheid over Jan.
Waverley Walter Scott 1863
Kleine zwarte leugens Sharon Bolton 2017-01-10 Wat is het ergste wat je beste vriendin je kan aandoen? Het was geen opzet. Een moment van onoplettendheid, een tragisch ongeval –
en twee kinderen komen om. Die van jou. Op een eiland met maar weinig inwoners is het onmogelijk om de vrouw die je leven kapot heeft gemaakt te ontlopen. Elke toevallige ontmoeting
is een pijnlijke herinnering aan alles wat je hebt verloren: je gezin, je toekomst, je gezond verstand. Hoe lang duurt het dan nog voordat de gedachte aan wraak onweerstaanbaar wordt?
Dus nu... wat is het ergste wat jij je beste vriendin kunt aandoen?
Franz Kafka en Praag Harald Salfellner 2000
De moordenaar waagt een gok Agatha Christie 2015-03-25 Gordon Cloade, in financieel opzicht de steunpilaar van zijn broers en zussen, sterft plotseling. Zijn testament is nog niet
voltooid. Wanneer blijkt dat al zijn miljoenen naar de jonge weduwe Rosaleen gaan, ontstaat er een bijzonder gevaarlijke situatie, waarbij zelfs Hercule Poirot niet kan voorkomen dat er
doden vallen.
Six stories Matt Wesolowski 2021-02-09 Een hoogst unieke thriller zoals je die nog nooit las: een misdaadverhaal in podcastvorm. Eén lichaam Zes getuigenissen Welke is waar? 1997.
Scarclaw Fell. Het lichaam van de tiener Tom Jeffries wordt gevonden. Als doodsoorzaak vermoedt men een noodlottig ongeval. Maar daarvan is niet iedereen overtuigd. Wat er
daadwerkelijk gebeurd is in de bosrijke omgeving van Scarclaw ligt besloten in de herinneringen van een hechte vriendenclub en wat vage getuigenissen van mensen in de omgeving.
2017. De mysterieuze onderzoeksjournalist Scott King, wiens podcastserie van complexe misdaadzaken de populariteit van Serial overstijgt, is een cultfiguur op internet. In een serie van
zes interviews probeert King erachter te komen hoe de dynamiek in een groep tieners en de mythische geschiedenis van de Fell hebben geresulteerd in de dood van Tom Jeffries. Elk
interview zorgt voor een nieuwe aanwijzing in de zaak en terwijl je de verschillende getuigenissen leest, word je gedwongen zelf uit te vinden hoe Tom stierf. Wie liegt? Wie kun je
vertrouwen? Een unieke thriller voor de liefhebbers van true crime-podcasts en de boeken van C.J. Tudor en M.J. Arlidge.
Octopussy & The Living Daylights Ian Fleming 2011-11-01 De wereld van de internationale spionage is er een van smerige zaakjes. Niemand weet dat beter dan James Bond, de Britse
geheim agent die door sommigen wordt geroemd, maar door vele anderen wordt gevreesd. In welke situatie 007 ook verzeild raakt, dankzij zijn moed, vindingrijkheid en charme weet hij
elke opdracht tot een goed einde te brengen. Of het nu gaat om de confrontatie met een majoor die met een geheim is ondergedoken op Jamaica, de moord op een Russische
sluipschutter in Berlijn, of de strijd met een beruchte KGB-functionaris tijdens een veiling bij Sotheby's... Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en
na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de
marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953 verscheen het eerste James Bond-boek,
Casino Royale. In 1964 overleed de geestelijk vader van de beroemdste spion aller tijden. Octopussy & The Living Daylights, het veertiende en laatste James Bond-boek, verscheen
postuum in 1966. .
De gelaarsde kat Charles Perrault 1883 Bewerking van het sprookje met 4 gekleurde litho's en een gekleurd omslag. Op de voorkant een afbeelding van de molenaarszoon en de kat die
een laars aantrekt.
Een omelet en een glas wijn Elizabeth David 2002 Keuze uit de artikelen van de Engelse kookboekenschrijfster en journaliste.
Het mooie van ons Kristen Proby 2020-07-15 Riley Gibson is trots dat haar restaurant Seduction mogelijk op 'Best Bites TV' komt. Misschien is dit de grote doorbraak waarop ze heeft
gewacht. Als Riley Trevor Cooper ontmoet, de producer van de show, schrikt ze van de intense chemie tussen hen.
Syntactic Atlas of the Dutch Dialects (Sand) Sjef Barbiers 2005-06-15 Available in a Dutch and English Edition, the Syntactic Atlas of the Dutch Dialects provides a detailed overview of the
surprisingly rich syntactic variation found in 267 dialects of Dutch at the beginning of the 21th century. 200 full color maps show the geographic distribution of more than 100 syntactic
variables. Many of these variables involve phenomena that are absent from the standard language and thus of great descriptive and theoretical importance. A state-of-the art linguistic
commentary accompanies each map, taking into account the results of modern syntactic research, as well as historical developments. Volume I includes (a.o.) subject pronouns and
pronoun doubling, the anaphoric system, expletive pronouns, complementizer agreement, yes/no agreement, complementizer doubling, question word doubling, relative clauses and
topicalisation. Volume II (Fall 2006) includes (a.o.) word order in verb clusters, the Infinitivus pro Participio effect, the Participium pro Infinitivo effect, perfective participle doubling, the

Imperative pro Infinitivo effect, DO-support, negative particles, negative concord and negative quantifiers. Further information on the SAND can be found at:
"www.meertens.knaw.nl/projecten/SAND">www.meertens.knaw.nl/projecten/SAND
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